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الباب الكيمياء الحراريـــة

4
الكيمياء الحراريـــةالباب

الفصل الدراسي الثاني22الصف األول الثانــوي

    
  تقويم الفصل األول )المحتوى الحراري(

 1 اختر اإلجابة الصحيحة من بين اإلجابات المعطاة:

 1 وحدة قياس الحرارة النوعية هي.......................

J/g.°C  د    J/°K  ج   KJ/mol ب   Joule أ  
 2  أي المواد التالية لها حرارة نوعية أكبر.....................

  أ  g 1 ماء   ب  g 1 حديد   ج  g 1 أألومنيوم   د  g 1 زئبق
 3 يف التفاعات الطاردة للحرارة..............

  أ تنتقل الحرارة للنظام من الوسط المحيط  ب  تنتقل الحرارة من النظام للوسط المحيط
  ج  ال تنتقل الحرارة من أو إلى النظام   د  تنتقل الحرارة من وإلى النظام يف نفس الوقت

 4 يف النظام المعزول.................

  أ يحدث تبادل الحرارة والمادة مع الوسط المحيط
  ب يحدث تبادل للحرارة مع الوسط المحيط

  ج يحدث تبادل للمادة مع الوسط المحيط
  د ال يحدث تبادل للحرارة أو المادة مع الوسط المحيط
 5  المقصود بالظروف القياسية للتفاعل........................

0°C 1 ودرجة حرارة atm أ تحت ضغط  
25 °C 1 ودرجة حرارة atm ب تحت ضغط  
100°C 1 ودرجة حرارة atm ج تحت ضغط  

 273°C ودرجة حرارة atm 1 د  تحت ضغط  
 6 مقياس متوسط طاقة حركة جزيئات الجسم يسمى ..............

  أ  الحرارة النوعية  ب درجة الحرارة  ج السعة الحرارية   د المحتوى الحراري
 7 تختزن الطاقة الكيميائية داخل المادة يف ...................

  أ  داخل الذرة فقط  ب داخل الجزئ فقط   ج بين الجزيئات   د جميع ما سبق
 8 من القوى التي تربط جزيئات المادة ببعضها ........

  أ الروابط الهيدروجينية ب قوى فاندرفال  ج )أ(و)ب( صحيحتان  د )أ(و)ب( خطأ            
 9 من أمثلة النظام المعزول........

   أ  التفاعل داخل مسعر حراري   ب زجاجة مياه غازية مغلقة
  ج فنجان شاي      د زجاجة مياه غازية مفتوحة
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 2 اكتب المصطلح العلمي لكل مما يأتي:

 1 الطاقة ال تفنى وال تستحدث من العدم ولكن يمكن تحويلها من صرة ألخرى.

 2 العلم الذي يهتم بدراسة الطاقة وكيفية انتقالها.

 3 العلم الذي يهتم بدراسة التغيرات الحرارية المصاحبة للتغيرات الفيزيائية والكيميائية.

 4 أي جزء من الكون يكون موضعا للدراسة تتم فيه تغيرات فيزيائية أو كيميائية.

 5 الحيز المحيط بالنظام والذي يمكن أن يتبادل معه المادة أو الطاقة على هيئة حرارة أو شغل.

 6 النظام الذي يسمح بتبادل الطاقة فقط مع الوسط المحيط.

 7 الطاقة الكلية ألي نظام معزول تظل ثابتة حتى لو تغير النظام من صورة ألخرى.

 8 مقياس لمتوسط طاقة حركة جزيئات المادة، يستدل منه على حالة الجسم من السخونة أو البرودة.

1°C 1 من الماء بمقدار g 9 كمية الحرارة الازمة لرفع درجة حرارة 

°C  1 
4.18 

 10 كمية الحرارة الازمة لرفع درجة حرارة g 1 من الماء بمقدار     

1°C 1 من المادة بمقدارg 11 كمية الحرارة الازمة لرفع درجة حرارة 

 12 مجموع الطاقات المختزنة يف مول واحد من المادة.

 13 تفاعات يلزم لحدوثها امتصاص طاقة حرارية من الوسط المحيط فتنخفض درجة حرارته.

 3 أجب عن المسائل التالية:

 1 عند إذابة مول من نترات األمونيوم يف كمية من الماء وأكمل حجم المحلول إلى ml 1000 انخفضت درجة 

النوعية  والحرارة   1g/ml  = المحلول  كثافة  أن  )افترض  الممتصة  الحرارة  كمية  احسب   ،  6°C بمقدار  الحرارة 
(-25.08 KJ)   )4.18 J/g. °C = للمحلول

 2 احسب التغير القياسي يف المحتوى الحراري للتفاعل التالي:

H2S(g) + 4F(g)   2HF(g)  +  SF6(g)

إذا علمت أن حرارة التكوين كما يلي:
(-1745 KJ/mol) H2S = -21KJ/mol  , HF = -273KJ/mol   , SF6 = -1220KJ/mol

 g 3 4.5 من حبيبات الذهب امتصت J 276 من الحرارة عند تسخينها، فإذا علمت أن الحرارة اإلبتدائية كانت 

(T2 = 496.79°C) .0.13 ، احسب درجة الحرارة النهائية J/g. °C 25 والحرارة النوعية للذهب°C
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 4 امتصت عينة من مادة مجهولة كتلتها g 155 كمية من الحرارة مقدارها J 5700 فارتفعت من درجة حرارة 

(2.45 J/g. °C) C°25 إلى C°40 ، احسب الحرارة النوعية لها.    

 5 احسب كمية الحرارة الممتصة عند تبريد g 350 من الزئبق من C°77 إلى C°12 إذا علمت أن الحرارة النوعية 

(-3185 J)                                                                                                       0.14 J/g. °C للزئبق

 6 احسب H   للتفاعل التالي ثم استنتج نوع هذا التفاعل مع رسم مخطط الطاقة:

N2(g) + 3H2(g)      2NH3(g)

إذا علمت أن طاقة الروابط مقدرة بالكيلو ڇول/مول هي:
(N-H) = 389  , (NºN) = 941  , (H-H) = 435
(-88 KJ/mol)

C2H2(g) +
  5  
2  

 O2(g)    2CO2(g) + H2O    :يف التفاعل التالي    H  7 احسب 

علما بأن طاقة الروابط مقدرة بالكيلو ڇول/مول هي:
(CºC) = 835 , (C-H) = 413  ,  (O=O) = 498  , (C=O) = 803  , (O-H) = 467
(-1240 KJ/mol)

 21.5 ºC 0.28 من وقود البروبانول فارتفعت درجة حرارة الماء بمقدار g 8 باستخدام مسعر حراري تم حرق 

فإذا علمت أن كتلة الماء يف المسعر g 100  . احسب كمية الحرارة الناتجة عن احتراق هذه الكمية من الوقود؟

 9 احسب حرارة التفاعل التالي وحدد ما إذا كان طارد للحرارة أم ماص للحرارة؟

CH4   +   2O2      CO2  +  2H2O
   علما بأن طاقة الروابط  بوحدة KJ/mol هي :

          (C=O) = 745, (O-H) = 467 , (C-H) = 413 , (O=O) = 498

    H2 + Br2      2HBr-:ثم ارسم مخطط الطاقة للتفاعل اآلتى   H 10 احسب 

K.cal. )88( ،)46( ،)104( :علما بأن طاقة الرابطة للهيدروجين والبروم وبروميد الهيدروجين على التوالى
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 11 احسب H   للتفاعل اآلتى بالكيلو سعر وهل التفاعل طارد أم ماص للحرارة. 

CH4 + I2        CH3I + HI
إذا علمت أن طاقة الروابط هي : 

=151 KJI – I=  435 KJC – H

=235 KJC – I=  298 KJH – I

 12 احسب H   للتفاعل الكيميائى التالى مبينا نوع التفاعل.وارسم مخطط الطاقة 

N2 + 3H2      2NH3     
إذا علمت أن طاقة الرابطة

=946 KJN   H N=435 KJH – H=390 KJN – H

 13 احسبH    للتفاعل اآلتى. وهل التفاعل ماص أم طارد مع رسم مخطط الطاقة

CH4 + 2Br2  CH2Br2 + 2HBr

إذا علمت أن طاقة الرابطة:-
=184 KJBr – Br=416 KJC – H

=254 KJC – Br=360 KJH – Br

 14 احسب طاقة الرابط (H – F) في التفاعل :

CH4   +  F2        CH3F   +  HF                    ∆H = -120 K.Cal

إذا علمت أن طاقة الروابط هي :
=104 K.CalC – H=38 K.Cal F – F=108 K.CalC – F

ـــى  ـــى عل ـــون ه ـــيد الكرب ـــى أكس ـــاء وثان ـــن الم ـــرارة تكوي ـــت أن ح ـــان إذا علم ـــاز الميث ـــن غ ـــرارة تكوي ـــب ح  15 احس

ـــان هـــى: ـــراق الميث ـــة احت الترتيـــب: -285، -393 ك جـــول / مـــول وأن معادل
CH4 (g) + 2O2(g)      CO2 (g) + 2H2O(v), ∆H= - 850 K.J.
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N2O, NH3, N2O5, N2O3, NO2, NO:16 رتب المركبات التالية حسب ثباتها تجاه التحلل الحرارى 

إذا كانت حرارة التكوين لها على الترتيب هى +90، +33, +15، +84، -46، +82 كيلو جول.

 4 أعد كتابة العبارات التالية بعد تصويب ما تحته خط:

 1 الحرارة النوعية ثابتة لجميع المواد.

 2 تنشأ الطاقة الكيميائية يف الجزئ من طاقة المستوى، والذي هو محصلة طاقة حركة اإللكترون باإلضافة إلى طاقة وضعه.

.H 3 التغير يف المحتوى الحراري هو مجموع الطاقات المختزنة يف مول واحد من المادة ويرمز للمحتوى الحراري بالرمز 

 4 يف التفاعات الماصة للحرارة تنتقل الحرارة من النظام إلى الوسط المحيط، مما يؤدي إلى نقص درجة حرارة 

النظام وارتفاع درجة حرارة الوسط المحيط بمقدار ما فقد النظام.
 5 يف حالة تكوين الرابطة يتم امتصاص مقدار من الطاقة من الوسط المحيط لكسر الرابطة.

 6 تعتبر الحرارة مقياس لمتوسط الطاقة الحركية للجزيئات التي تكون المادة أو النظام.

)16°C 15 إلى°C 7 يعرف الڇول بأنه كمية الحرارة الازمة لرفع درجة حرارة جرام واحد من الماء درجة مئوية واحدة )من 

.J 8 وحدة قياس الحرارة النوعية هي 

 9 يكون النظام مفتوحا عندما ال يحدث انتقال أي من الطاقة والمادة بين النظام والوسط المحيط.

 10 يستخدم الترمومتر كنظام معزول لقياس الحرارة الممتصة أو المنطلقة يف التفاعل الكيميائي.

 11 المحتوى الحراري للمادة عبارة عن مجموع الطاقات المختزنة يف Kg 1 من المادة.

 5 علل لما يأتي:

 1 يعتبر الترمومتر الطبي نظام مغلق.

 2 تظل الطاقة الكلية للكون ثابتة حتى لو تغيرت طاقة األنظمة الموجودة به.

 3 الحرارة النوعية خاصية مميزة للمادة.

 4 يتسبب الماء يف اعتدال المناخ يف المناطق الساحلية شتاًء وصيفا.

 5 يستخدم الماء يف المسعر الحرارى كمادة يتم معها التبادل الحراري.

 6 يختلف المحتوى الحراري من مادة ألخرى.

 7 يلزم كتابة الحالة الفيزيائية لكل من المتفاعات والنواتج يف المعادالت الكيميائية الحرارية.

 8 يمكن كتابة المعامات يف صورة كسور عند وزن المعادلة وليس من الضرورى أعداد صحيحة.

 9 التفاعات الطاردة للحرارة تكون مصحوبة بإنطاق قدر من الطاقة الحرارية.

 10 التفاعات الماصة للحرارة تكون مصحوبة بامتصاص قدر من الطاقة الحرارية.
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 11 التفاعل الكيميائي يكون مصحوبا بتغير يف المحتوى الحراري.

 12 استخدام مفهوم متوسط طاقة الرابطة بدالً من طاقة الرابطة.

 6  فكر واستنتج:

 1 إذا علمت أن الحرارة النوعية للباتين = J/g.°C 0.133 ، والتيتانيوم = J/g. °C 0.528 ، والزنك = 0.388 

J/g.°C ، فإذا كان لدينا عينة كتلتها gm 70 من كل معدن عند درجة حرارة الغرفة، أي المعادن مة ترتفع درجة 
حرارتها أوالً عند تسخينهم تحت نفس الظروف، مع ذكر السبب؟

 2 بماذا تفسر : عملية كسر وتكوين الرابطة أثناء التفاعل تحدد نوع التفاعل ) ماص أم طارد ( للحرارة

 3 متى تتساوى قيمة التغير يف المحتوى الحراري للتفاعل مع حرارة اإلحتراق 

 4 عند خروج قطعة من الكيك المحشو بالشيكوالتة من فرن درجة حرارته ºC 200 هل تتساوى درجتي حرارة 

الكيك والحشو أم يختلفان ؟ فسر إجابتك
 5 هل يعتبر الترمومتر الطبي نظام مغلق أم نظام مفتوح ؟ وكيف تحول هذا النظام إلى نظام معزول؟

 6 قارن بين النظام المغلق والنظام المعزول
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تقويم الفصل الثاني )صور التغير في المحتوى الحراري(

 1 اختر اإلجابة الصحيحة من بين اإلجابات المعطاة:

 1 يف الذوبان الطارد للحرارة تكون قيمة.....................أكبر ما يمكن.

    H2 ب         H1 أ  
  H1+  H2 د         H3 ج  

 2 تسمى عملية اإلذابة باإلماهة إذا كان الُمذيب الُمستخدم هو.................

  أ البنزين       ب  الزيت  
  ج الكحول       د الماء

 3  عملية التخفيف يصاحبها.......................... .

  أ انطاق طاقة فقط      ب امتصاص طاقة فقط
  ج انطاق أو امتصاص طاقة     د ثبات حراري

 4 عملية اإلماهة........................

  أ طاردة للحاررة فقط      ب ماصة للحرارة فقط
  ج قد تكون طاردة وقد تكون ماصة للحرارة   د ال يصاحبها تغير حراري

 5 من التغيرات الحرارية المصاحبة للتفاعات الكيميائية حرارة................

  أ االحتراق       ب التكوين  
  ج الذوبان       د )أ( ، )ب( معا

........KJ/mol 5 حرارة تكوين مول واحد من فلوريد الهيدروجين يف التفاعل التالي تساوي 

  أ  1069.4-       ب  534.7-  
  ج  267.35-       د  178.2-

 6 المركبات الثابتة حراريا يكون محتواها الحراري.....المحتوى الحراري لعناصرها األولية.

  أ  أقل من    ب  أكبر من   ج  يساوي  د  )ب( ، )ج( معا
 7 يسير التفاعل يف اتجاه تكوين المركب.................

  أ  ماص للحرارة      ب  األقل ثباتا
  ج األكثر ثباتا       د  األكبر يف المحتوى الحراري

 8 تتوقف حرارة التفاعل على......................

  أ  طبيعة المواد المتفاعلة     ب  طبيعة المواد الناتجة 
  ج خطوات التفاعل      د  )أ( ، )ب( معا
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 2  اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات اآلتية:

 1 كميــة الحــرارة المنطلقــة أو الممتصــة عنــد إذابــة مــول مــن المــذاب يف قــدر معيــن مــن المذيــب للحصــول علــى 

محلــول مشــبع يف الظــروف القياســية.
 2 ذوبان ينتج عنه زيادة درجة حرارة المحلول.

 3 ذوبان ينتج عنه انخفاض درجة حرارة المحلول.

 4 عملية ماصة للحرارة تحتاج طاقة للتغلب على قوى التجاذب بين جزيئات المذيب.

 5 عملية ماصة للحرارة تحتاج طاقة للتغلب على قوى التجاذب بين جزيئات المذاب.

 6 عملية طاردة للحرارة نتيجة إلنطاق طاقة عند ارتباط جسيمات المذيب بجزيئات المذاب.

 7 ارتباط األيونات المفككة بالماء.

ــرط أن  ــة بش ــا األولي ــن عناصره ــادة م ــن الم ــد م ــول واح ــن م ــد تكوي ــة عن ــة أو الممتص ــرارة المنطلق ــة الح  8 كمي

ــية. ــا القياس ــون يف حالته تك
 9 حرارة التفاعل مقدار ثابت يف الظروف القياسية سواء تم التفاعل يف خطوة واحدة أو عدة خطوات.

 3  اكتب التفسير العلمي لكل مما يأتي:

 1 عند كتابة المعادلة الكيميائية يجب ذكر الحالة الفيزيائية للمواد الداخلة يف التفاعل والمواد الناتجة منه.

 2 يصاحب عملية الذوبان تغير حراري.

 3  يعتبر ذوبان يوديد البوتاسيوم يف الماء ماص للحرارة.

 4  يعتبر ذوبان هيدروكسيد الصوديوم يف الماء طارد للحرارة.

.(  H) 5  عند حدوث عملية التخفيف تزداد كمية المذيب وينتج عن ذلك زيادة يف قيمة 

 6  احتراق الجلوكوز C6H12O6 داخل جسم الكائنات الحية يعتبر من تفاعات االحتراق الهامة.

 7 الحرارة التكوين عاقة كبيرة بثبات المركبات.

 8 يلجأ العلماء يف كثير من األحيان إلى استخدام طرق غير مباشرة لحساب حرارة التفاعل.

 9 استخدام قانون هس يف حساب حرارة تكوين أول أكسيد الكربون.

 10 يعتبر قانون هس أحد صور القانون األول للديناميكا الحرارية.

     4  فكر واستنتج:

 1 متى تتساوى قيمة التغير يف المحتوى الحراري للتفاعل وحرارة االحتراق.

 2 لماذا تمر عملية التخفيف بعمليتين متعاكستين؟

 3  لماذا يستخدم سكان الصحراء نترات األمونيوم يف تبريد مياه الشرب؟

 4  ما الفرق بين الظروف القياسية ومعدل الضغط ودرجة الحرارة (STP)؟
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 5 ما معنى قولنا أن:

 1  ذوبان هيدروكيد الصوديوم يف الماء طارد للحرارة.

 2  ذوبان نترات األمونيوم يف الماء ماص للحرارة.

-49 KJ/mol 3 حرارة ذوبان بروميد الليثيوم تساوي 

 6  مسائل متنوعة:

حرارة الذوبان:
 1  احسب كمية الحرارة الممتصة عند إذابة (g 80) من نترات األمونيوم يف كمية من الماء لتكوين لتر من المحلول 

14°C 20 وأصبحت°C علما بأن درجة الحرارة اإلبتدائية
]N=14  , O=16  , H=1[ ثم أجب عن األسئلة التالية:  

 أ  هل الذوبان طارد أم ماص؟ مع ذكر السبب؟

 ب  هل يمكن اعتبار هذا التغير الحراري معبرًا عن حرارة الذبان الموالرية أم ال؟

(-25.08 KJ)
 2 عند إذابة g 80 من هيدروكسيد الصوديوم يف كمية من الماء، لتكوين L 1 من المحلول ارتفعت درجة الحرارة 

]Na=23 , O=16 , H=1[ من C°20 إلى C°24 احسب:  
(16.72 KJ)  أ  كمية الحرارة المصاحبة لعملية الذوبان.    

(8.36 KJ)  ب حرارة الذوبان الموالرية.      

 3  احسب حرارة الذوبان الموالرية لكلوريد الكالسيوم CaCl2 يف الماء علما بأن حرارة ذوبان g 1.11 منه 

(-80 KJ/mol)                          ]Ca=40 , Cl=35.5[              -0.8 KJ تساوي
 4 إذا أذيب mol 1 من البوتاسا الكاوية يف الماء وكانت طاقة فصل جزيئات المذيب عن بعضها KJ 50 وطاقة 

تفكك جزيئات المذاب عن بعضها KJ 100 وطاقة اإلماهة KJ 400 ، احسب حرارة ذوبان البوتاسا الكاوية يف 
   (-250 KJ/mol)        .الماء، موضحا نوع الذوبان طارد أم ماص للحرارة مع بيان السبب

حرارة التخفيف:
 5 عند تخفيف محلول )NaOH( من تركيز أعلى إلى تركيز أقل كانت طاقة اإلبعاد KJ/mol 151.3 ، وطاقة 

.  H0
dil 155 يف الظروف القياسية، احسب حرارة التخفيف القياسية. KJ/mol اإلرتباط

(-4.5 KJ/mol)
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H0dil  7   من التفاعلين التاليين احسب حرارة التخفيف القياسية   

NaOH(s) + 5H2O(ℓ) + Heat           NaOH(aq)    ,   H1 = -37.8 KJ/mol
NaOH(s) + 200H2O(ℓ) + Heat      NaOH(aq)    ,   H2 = -42.3 KJ/mol

حرارة االحتراق:
 1 إذا علمت أن التغير القياسي يف المحتوى الحراري الحتراق سائل األوكتان 1367 KJ/mol-(C8H18) اكتب 

المعادلة الكيميائية المعبرة عن احتراق مول واحد من هذا السائل احتراقا تاما يف وفرة من األكسجين.
(-965.1 KJ/ =   H0

f المكون الرئيسي للغاز الطبيعي، فإذا علمت أن حرارة تكوينه CH4 2 يعتبر غاز الميثان 

H0   = (KJ/mol 74.6-) ، احسب كاً من
c وحرارة احتراقه mol)

]C=12 , H=1[ .50 منه g 50 من غاز الميثان، وكذلك عند احتراق g كمية الحرارة المنطلقة عند تكوين 
(  H0

c = -233.125 KJ ,  H0
f = -3015.93 KJ)

 3 إذا علمت أن حرارة احتراق اإليثانول C2H5OH هي (KJ/mol 1367) فاكتب المعادلة الحرارية المعبرة 

عن ذلك علما بأن نواتج اإلحتراق هي غاز ثاين أكسيد الكربون وبخار الماء، ثم احسب الحرارة الناتجة عن حرق 
]C=12 , O=16 , H=1[(-2971.74 KJ) .من الكحول (100 g)

حرارة التكوين:

 8  احسب التغير في المحتوى الحراري للتفاعل التالي:

CH4(g) + 2O2(g)   CO2(g) + 2H2O(g)

علما بأن حرارة التكوين القياسية هي:
CH4(g) = -74.6 KJ/mol   , CO2(g) = -393.5 KJ/mol , H2O(g) = -241.8 KJ  

 

 9  احسب حرارة تكوين أكسيد الحديد III تبعًا للمعادلة الحرارية التالية:

2Al(s) + Fe2O3(s)   Al2O3(s) + 2Fe(s)    H= -847.6 KJ/mol
(-822 KJ)    -1669.6 KJ علما بأن حرارة تكوين أكسيد األلومنيوم

قانون هس:

أكسيد  لفوق  القياسية  التكوين  حرارة  احسب  هس  لقانون  فهمك  ضوء  في   10 

الهيدروجين H2O2 من المعادلتين التاليتين:

1       H2(g) + ½O2(g)          H2O(l) ,   H1 = -285.85 KJ/mol
2      H2O(ℓ) + ½O2(g)      H2O2(ℓ)                         ,   H2 = +33.4 KJ/mol
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احسب H   للتفاعل:       11 

S(s) + O2(g)     SO2(g)                                               
بداللة المعادالت الكيميائية الحرارية التالية:

1    2SO2(g) + O2(g)        2SO3(g)   ,   H1 = -196 KJ/mol
2    2S(g) + 3O2(g)           2SO3(g)                                                      ,   H2 = -790 KJ/mol

 12 احسب H   للتفاعل التالي:

Na(s) + ½Cl2(g)       NaCl(s)   بداللة المعادلتين:

1    2Na(s) + 2 HCl(g)               2NaCl(s) + H2(g)                         ,   H1 = -637 KJ
2    HCl(g)                                 ½H2(g) + ½Cl2(g)  ,   H2 = +92 KJ

اسئلة متنوعة علي الباب الرابع ) الحرارية علي النظام الجديد(       

 1 اختر اإلجابة الصحيحة :- 

 1  اذا مت حرق عينة كتلتها  g 1.5 من حامض اخلليك  M= 60 g/mol (  CH3COOH( يف مسعر 

وكان املسـعر يحتـوى علـى  g 750 مـن املـاء  )c=4.18 J/g.c( فارتفعـت درجـة احلـرارة مـن  c○24 الـى 
 c○ 28 احسـب كميـة احلـرارة التـي ميكـن أن تبعـث نتيجة احتـراق مول واحد مـن احلامض .

  أ  يعتبر جسم االنسان ......       نظام مغلق           ب- مفتوح                ج- معزول
  ب يعتبر ترمس الشاى ......        نظام مغلق           ب- مفتوح                ج- معزول
 2 أي االشكال االتية يعبر عن العالقة بني كمية احلرارة و درجة احلرارة.......

 

 3 

  
 

 د
  أ     ب                                                 ج                                            

 4 التغير فى الطاقة الكلية ألى نظام معزول يساوى......  

  أ مقدار ثابت   ب صفر    ج ال توجد اجابة صحيحة 
 5 عندما تكون  T1 >T2 فان  قيمة كمية احلرارة  تكون  بأشارة......

  أ موجبة                   ب  سالبة    ج  ال توجد اجابة صحيحة



4
الباب الكيمياء الحراريـــة

4
الكيمياء الحراريـــةالباب

الفصل الدراسي الثاني44الصف األول الثانــوي

 6  اذا اكتسب  g 1 من مادة ما كمية من الطاقة احلرارية مساوية فى املقدار للحرارة النوعية لهذه 

املادة فان درجة حرارتها .....
  أ  تنخفض بمقدار C○1     ب ترتفع بمقدارC○1   ج  تظل ثابتة

 7   1 جول يساوى ....... سعر 

  أ  23.9       ب  2.3   
  ج  0.239       د  ال توجد اجابة صحيحة

 8  يف الترمومتر الطبى ....... مع الوسط احمليط 

  أ  يحدث تبادل للحرارة فقط 
  ب  يحدث تبادل لكا من المادة والحرارة

  ج  يحدث تبادل للمادة فقط 
  د اليحدث تبادل أليا من المادة او الحرارة 

وقت  والرمل  املاء  حرارة  درجتي  بني  واضحًا  فرقًا  التالميذ  وجد  الشواطئ  أحد  إلى  رحلة  يف   9 

الظهيرة، أيهما تكون درجة حرارته هي األعلى “مع تفسير إجابتك”:
  أ وقت الظهيرة.      ب  ىف منتصف الليل .

 10  تعتبر العالقة بني درجة احلرارة جلسم وحرارتة النوعية عالقة  ...............

  أ طردية       ب عكسية   ج التوجد عاقة 
 11  يشترك كال من النظام املفتوح والنظام املغلق يف كونهما يحدث بهما

 )تبادل للطاقة فقط – تبادل للمادة فقط – تبادل للطاقة واملادة معا(
 12  العالقة الصحيحة التي تعبر عن القانون األول للديناميكا احلرارية هي 

 )E = -Δ E  ---  Δ E = Δ E --   Δ E ≠Δ E --- Δ E ≠ - Δ E(Δ     
 13  عندما يتغير الطاقة يف النظام من صورة الى صورة أخرى فأن طاقته الكليه

) تزداد – تظل ثابته – تقل (     
 14  عندما تزداد طاقة النظام الى الضعف فأن حركة اجلزيئات 

)تزداد– تقل – تقل للنصف –  تظل ثابته(     
 15  العالقة بني احلرارة النوعية لعدة مواد و الزمن املستغرق لفقد هذه الطاقة مرة أخرى عالقة 

)عكسية – طردية – ال توجد عاقة (.     
 16 ميكن حساب احلرارة النوعية ملادة ما من خالل العالقة

)C=m.Δt/Qp   -    C=m.Qp .Δt    -   C=Qp /m.Δt  (
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سم3   200 الى  احمللول  حجم  وأكمل  املاء  من  كمية  يف  االمونيوم  نترات  من  جرام   2 اذابة  عند    17 

فأنخفضت درجة حرارة احمللول الى فأن كمية احلرارة املمتصة  
 6 C (5016 – 6015 -5160-6150 ) جول       

100 ملى فأنخفضت  الى  املاء واكمل احمللول  اذابة مول من نترات االمونيوم يف كمية من   18  عند 

درجة احلرارة من 298 كلفن الى 290 كلفن فأن كمية احلرارة املمتصة 
(3344 – 3433 -4433 -3443 ) جول       

 19 اذا كان لديك كأس زجاجى يحتوى على 150 ملى من املاء ودرجة حرارته 25 فأذا اكتسب املاء كمية 

من احلرارة مقدارها 1000 جول فأن درجة احلرارة النهائية تساوى )30.5 – 16.5 – 26.59 – 23(
من  واألخرى   2.01 J/g.oC النوعية   وحرارته  املاء  بخار  أحدهما  مادتني  من  عينة  لديك    20 

األلومنيوم وحرارته النوعية  J/g.oC 0.9 فان .....
 21  الزمن الالزم لرفع درجة حرارة بخار املاء )أكبر – أقل ( من الزمن الالزم لرفع درجة حرارة األلومنيوم 

 22  الزمن الالزم خلفض درجة حرارة بخار األلومنيوم )أكبر – أقل ( من الزمن الالزم خلفض درجة 

حرارة بخار املاء 
 23 اذا علمـت ان احلـرارة النوعيـة لكميـة مقدارهـا 1 جـرام من احلديـد تسـاوي J/g.C 0.444  فكم 

تكـون احلـرارة النوعيـة لكميـة مقدارهـا 10g  مـن احلديد مع تفسـير اجابتك 
 24 تتوقف احلرارة النوعية لكرة من املعدن علي ............ 

) الكتلة  - نوع المادة  - الحجم  - المساحة (      
 25 طاقة حركة الذرات و اجلزيئات يف املادة الواحدة 

) متفاوتة  -  متساوية – ثابتة – ال توجد اجابة صحيحة (      
 26 يف نظام مسعر القنبلة :

) تنتقل كمية الحرارة من النظام الي الوسط _ تنتقل كمية الحرارة من الوسط الي النظام –
        تظل كمية الحرارة يف النظام – ال توجد اجابة صحيحة (

 27  العالقة بني الكتلة وكمية احلرارة املكتسبة او املفقودة عالقة .......... 

) طردية - عكسية - ثابتة ال توجد إجابة صحيحة (      
 28  مت تسخني املواد االتية عند نفس درجة احلرارة ملدة دقيقة رتب املواد االتية تصاعديا حسب 

الترتيب  علي  والكربون   وااللومنيوم  للنحاس  النوعية  احلرارة  كانت  اذا  النهائية   حرارتها  درجة 
)J/g.C) 0.385 –0.9 –0.711(               

CH4(g) + 2O2(g) ---------> CO2(g) + 2H2O(l(         Ho = -890 kJ/mol  :29 من التفاعل التالى 
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----- kJ 3 من الميثاق تساوىmol 30 كمية الحرارة المنطلقة من احتراق 

  أ  2670+       ب 296.6-  
  ج  890-       د  2670-

         31 المحتوى الحرارى لعنصر الصوديوم 11Na 23 يساوى --------- 

  أ  zero   ب  11    ج  12   د  23
 H 32  للتفاعل = ..............

  q  
n  
  أ Q Î n       ب  

  ج Q Î H       د جميع ما سبق

 33 من  الجدول المقابل:

المحتوى الحراري )kj/ mOl(رقم المادة

1180

250

3120

4220

..........K Jعند تفاعل المواد 1، 2، 3 لتكوين المادة 4 فإن مقدار التغير يف المحتوى الحراري يكون
  أ - 130       ب - 180

  ج + 220       د + 750

 34 عند مضاعفة معامات معادلة تفاعل ما، فإن التغير يف المحتوى الحراري للتفاعل.......

  أ  يقل للنصف      ب  ال تتغير قيمته

  ج  يزداد للضعف      د  يزداد أربعة أضعاف

NO3 .................. NO2      35 المحتوى الحرارى لجزىء 

 (  >   -  <   -   =    )      
 36 عند تحول الماده الى ماده اخرى تتغير ................

(المحتوى الحرارى - الطاقه الداخليه - كالهما معا)      
 37 عند خفض درجه الحراره فان التغير فى المحتوى الحرارى ..................

(تزداد - تقل - تظل كما هى )      
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 38 عند خروج الحراره مع النواتج فان ..................

(التفاعل طارد - التفاعل ماص - التغير فى المحتوى الحرارى باشاره سالبه)
 39 اذا حدث تغير فيزيائى ونتج عنه حراره فان عكس هذه العمليه ................

( Hprod<Hreact– ترتفع حراره الوسط المحيط  - التغير فى المحتوى اكبر  من الصفر - التغير فى المحتوى  اقل من الصفر)
 40 اذا امتص التفاعل  (300KJ) واعطى(400J)فاى هذه االختيارات تناسب هذا التفاعل.......... و.........

(طارد - ماص - التغير فة المحتوى اكبر من الصفر - التغير فى المحتوى اقل من الصفر)
 41 التغير فى المحتوى الحرارى يتضاعف اذا............

 أ ذادت الموالت للضعف والكتله للضعف 

 ب ذادت الحراره للضعف والموالت للضعف

 ج قلت الموالت للنصف

0C

0C 0C

0

 2 ادرس الشكل السابق جيدًا , ثم إختر اإلجابة الصحيحة :

 1 ىف هذا النظام المعزول , تنتقل الطاقة الحرارية ....... 

  أ  من خارج النظام المعزول إلى داخله    ب من داخل النظام المعزول إلى داخله 
  ج   من الهواء إلى قطع الثلج     د   من قطع الثلج إلى الهواء 

 2 درجة حرارة النظام المعزول قبل إجراء التجربة = درجة الحرارة بعد إجراء التجربة = .... 

zero ° C  5   د° C 20    ج° C  25   ب° C  أ  
 3 مما سبق يمكن تحقيق .... 

  أ  قانون بقاء الطاقة      ب القانون األول للديناميكا الحرارية 
  ج  حساب المحتوى الحرارى للمادة    د  اإلجابتان ) أ , ب ( صحيحتان 

 4  تكون قوى فاندر فال أكبر ما يمكن ىف الحالة .... 

 
   د   

 
    ج    

 
  أ          ب    
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 5  الرسم البياين الذى يعبر عن الحرارة النوعية للمادة وكتلتها , هو الشكل ..... 
عية

لنو
رة ا

حرا
ال

عية
لنو

رة ا
حرا

ال

عية
لنو

رة ا
حرا

ال

عية
لنو

رة ا
حرا

دال

السعر  سعر . .............. الحراري يساوي  6  
  أ 1000   ب  100    ج  10   د 1.  

 7 كمية الحرارة الازمة لتسخين 5 جم من الماء من 20 إلي 40 درجة مئوية يف حوض ........... كمية الحرارة 

الازمة لتسخين نفس الكمية من الماء ونفس االرتفاع يف درجة الحرارة ولكن يف فنجان . 
  أ  أكبر من   ب  أقل من    ج يساوي                

 8  لو وضع ماء يغلي يف إناء وتم غلقة بإحكام فإنه يمثل نظام ............. 

  أ  معزول   ب  مغلق    ج  مفتوح 
الحرارة  كمية   ............. السائلة  الحالة  يف  الماء  من  واحد  جرام  حرارة  درجة  لرفع  الازمة  الحرارة  كمية    9 

الازمة لرفع درجة حرارة جرام درجة واحدة وهو يف الحالة البخارية . 
  أ  أقل من   ب ضعف    ج  أكبر من   د  تساوي 

 10  إذا كانت الحرارة النوعية ل 2جم من مادة B عند درجة حرارة 10م هي J/g.c 0.2 فإن الحرارة النوعية لـ 4جم 

  j/g.c .............. من نفس المادة عند نفس درجة الحرارة
  أ 0.4   ب  0.8    ج 0.2   د  0.6  

 11  كمية الحرارة الازمة لرفع درجة حرارة 1 جم من الماء من 20 سلزيوس الى 40 سلزيوس هى :

  أ  5 سعر
  ب  10 سعر
  ج  15 سعر
  د  20 سعر

 12 يلزم لرفع درجة حرارة 1كجم من الماء درجة واحدة ......... جول

  أ  4.180
  ب  41.80

  ج  418
  د  4180
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 13  ثالث مواد  A , B , C , D حرارتهم النوعية كاالتى 1.3 و 2.4 و0.7 و  2.1J/g.c ايهما افضل 

لالستخدام فى اطفاء الحرائق 
DCBA

1.32.40.72.1

A أ  
 B ب  
C ج  
D د  

 14  الرسم البيانى يوضح أثر تسخين 3 مواد  A , B , Cلنفس الظروف  ايهم اعلى ىف الحرارة النوعية وأيهما اقل 

على الترتيب :
A  , B أ  
A, C ب  
B, C ج  

                                                                               

 

C 

B 

  الزمن

 درجة 
 الحرارة

A 

                                   C, A د  
  C2H6 الطاقة المنطلقة اثناء تكوين االيثان ............ CH 4  15  الطاقة المنطلقة اثناء تكوين الميثان 

  أ ضعف       ب اصغر من 
  ج ثالث اضعاف      د اربع اضعاف

 16  يعتبر ذوبان ................. طارد للحرارة 

  أ هيدروكسيد الصوديوم   ب نترات األمونيوم   ج كلوريد الصوديوم  د جميع ما سبق  
 17  تعتبر طاقة االبعاد ............

  أ  ماصة للحرارة  ب طاردة للحرارة    ج أ و ب صحيحة  د ال توجد إجابة صحيحة 
 18  الشكل المقابل يعبر عن ذوبان طارد أم ماص للحرارة مع التفسير .
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 19  أثناء عملية الذوبان يكون الذوبان طارداً للحرارة إذا كان ..............

1˂   H2+  H3
 H  1      ب˃  H2+  H3

 H أ  
1+  H2˂   H3

 H 1      د+  H2˃  H3
 H  ج  

 20  تختلف حرارة الذوبان القياسية عن حرارة الذوبان الموالرية في ......................

  أ  كتلة المحلول المتكون      ب  حجم المحلول المتكون .
  ج  كمية المادة المذابة وحجم المحلول الناتج     د  جميع ما سبق  
 21 إذا كانت كمية الحرارة المصاحبة لعملية الذوبان موجبة فإن هذا الذوبان ...............

  أ  طارد للحرارة       ب ماص للحرارة       
  ج  يؤدي إلى رفع درجة حرارة الوسط    د ال توجد إجابة صحيحة

 22  في المحلول المركز .............. الجزيئات من بعضها وعند التخفيف ............... الجزيئات من بعضها 

  أ  تتقارب – تتقارب       ب  تتباعد – تتقارب  
  ج  تتقارب – تتباعد       د  تتباعد – تتباعد 

 23  يف مباراة لكرة القدم أصيب العب يف قدمة فجاء اليه طبيب الفريق ووضع كمادة على قدمه فما هي المادة التي 

وضعها مع تفسير اجابتك ؟
  أ  نترات امونيوم       ب هيدروكسيد صوديوم

  ج  هيدروكسيد بوتاسيوم      د كربونات صوديوم
 24  قام احد الطاب بإذابة مادة معينة يف كمية من الماء فاحظ ارتفاع يف درجة حرارة المحلول فهذا يعنى ان 

  أ  طاقة االماهة اكبر من الطاقة الازمة للتغلب على قوى التجاذب بين جزيئات المذيب والمذاب.
  ب الطاقة الازمة للتغلب على قوى التجاذب بين جزيئات المذيب والمذاب اكبر من طاقة االماهة.

  ج  الذوبان ماص للحرارة.
  د  الثانية و الثالثة معا 

  H2SO4)L(  + n H2O )L(         H2SO4) aq(  25 ىف المعادلة التالية  :      

30%                      98%                                                                   
 26 يسمى التغير الحرارى المصاحب لهذة العملية بحرارة.........

             أ التكوين   ب  االحتراق
             ج الذوبان   د  التخفيف

 27  عملية االماهة ..........

            أ طاردة للحرارة    ب ماصة للحرارة 
           ج طاردة او ماصة    د ال يصاحبها تغير حرارى
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 28  حرارة الذوبان .......... مع زيادة كمية الماء المضافة .

          أ تقل                         ب  تزداد                    ج  ال تتغير                          د ال توجد إجابة صحيحة
 29  أى االختيارات التالية توضح العاقة بين الطاقة الممتصة وثبات المركب

   أ    ب    ج     د   
 30   أي مما يلي يصف حرارة تكوين المركب األقل استقرارًا ويتفكك بسهولة ؟

   أ صغيرة وسالبة  ب صغيرة وموجبة   ج كبيرة وسالبة د كبيرة وموجبة  
       2 S )s(  +  3 O2 )g(    →    2SO3 )g(   ,  Δ H = − 792 kJ      : 31  فيما يتعلق بالتفاعل 

   أي العبارات التالية صحيحة :   
   S)S( حرارة احتراق  =  SO3)g( أ  التفاعل ماص للحرارة    ب حرارة تكوين  

  ج حرارة تكوين )g(SO3  = حرارة التفاعل  د حرارة احتراق  )S)s  = حرارة التفاعل 
 32  الرســم البيانــى التالــى يوضــح العاقــة بيــن حــرارة التكويــن والثبــات الحــرارى فــأى عمــود مــن االعمدةالتاليــة  

يكــون اكثــر ثباتــا

 33 تتساوى قيمة التغير ىف المحتوى الحرارى للتفاعل مع حرارة االحتراق القياسية عندما ........

         أ عند احتراق  1 مول من المادة ىف الظروف القياسية
        ب عند احتراق نصف مول من المادة ىف الظروف القياسية

        ج عند احتراق  2 مول من المادة ىف الظروف القياسية 
 34 أى االختيارات التالية توضح مركب يصعب تفكيكة

 

  أ      ب     ج     د 
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 35 الشكل ..............  يوضح تركيب غاز البوتاجاز  

 
   أ      ب       ج 

ن مول واحد من)B5H9)g من عناصره يف حاالتها القياسية عند درجة حرارة 298   36 أي المعادالت التالية تمثل تكوُّ

K وضغط atm 1 ؟
   5/2 B2)g(  +  9/2H2)g(  →   B5H9)g(  5    بB)g(  +  9H)g(  → B5H9)g(   أ  

     2B)s(  +  3BH3)g(   → B5H9)g(     5   دB)s(  +  9/2 H2)g(  → B5H9)g(  ج  
 37  قيمة  ΔH للتفاعل        )N2)g( + O2)g( + 106.5 kJ  →  2NO)g    تعبر عن :

   أ  حرارة التكوين      ب  ضعف حرارة التكوين     
  ج ضعف حرارة االحتراق     د نصف حرارة التكوين 

 38  يحترق االوكتان  C8H18 ىف الهواء معطيا طاقة  حرارية  قدرها   1400 كيلو جول  اكتب معادلة االحتراق . ثم 

احسب حرارة احتراق 57 جرام منه.

 Co 1
2  O2                    CO2 

 H                283.3kJ/mol

تعتبرحرارة................
 CO ب  احتراق        CO2 أ تكوين  

  ج تكوين CO        د أ – ب معا

 39  حرارة تكوين مول واحد من فلوريد الهيدروجين يف التفاعل التالي 

 H2(g)   F2(g)                         2HF(g) 
 H                  534.7kJ/mol



4
الباب الكيمياء الحراريـــة

4
الكيمياء الحراريـــةالباب

أ/ معوض العالوي53نوبل في الكيمياء

................kj/mOl تساوي
  أ 1069.4          ب 534.7

  ج 267.35         د 3.935

 40 يف التفاعل...........يكون التغير يف المحتوى الحراري مساويا لحرارة التكوين القياسية.

 2 Ca + O2 _ 2CaO  2       ب C + O2 _ 2CO2    أ  

3Mg + N2 _ Mg3 N2 د       C2 H2+ H2 _ C2 H4   ج  

 41  .............درجة الثبات الحراري للمركب بزيادة محتواها الحراري.

  أ  تزداد         ب تقل

DCBA
152J8J5j

  ج ال تتأثر       د  تنعدم
 42  إذا كانت حرارة تكوين HCl تساوي kj/mOl 92.3- وحرارة تكون Hl تساوي  kj/mOl 25.9+ فإن ..

  أ  HCl أقل ثباتا         ب Hlمحتواه الحراري كبير

  ج  HCl يسهل تفككه بالحرارة      د أ – ب معا

 43  ادرس الجدول التالي، ثم أجب:

)N2 O)g(NO )g(NO 2 )g(N2 O4 )gالمركب

8290.2533.189.16حرارة التكوين

 44 أي المركبات الموضحة يف الجدول أكثر ثباتا؟ ............

NO 2 ب NO أ 
N2 O4 د N2 O ج  

 45 من الترتيب التنازلي للمواد الموضحة يف الجدول السابق طبقا لثباتها الحراري؟ ............

 NO < N2 O <NO 2 < N2 O4 ب NO 2 < N2 O4 < NO < N2 O أ 
 N2 O4 < NO < N2 O <NO 2 د  N2 O <NO 2 < N2 O4 < NO ج 

 46  تتوقف حرارة التفاعل على .................

  أ طبيعة المواد المتفاعلة فقط    ب طبيعة المواد الناتجة فقط
  ج خطوات التفاعل     د أ – ب معا
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 47  اذا كانت حرارة التكوين كما بالجدول

  3A+Bà 3C+2D                      ---------- فان حرارة التفاعل التالي تكون 
              أ 9جول   ب  10جول    ج 3-13جول                  د 15جول

 48   عند تفاعل اول اكسيد الكربون مع االكسجين الهواء الجوى تنبعث طاقة حرارية تعرف بحرارة ..........

  أ  التكوين  ب   الذوبان    ج  االحتراق                      د  التعادل
 49  حرارة االحتراق )ΔH0c ( الحرارة المنطلقة لدى االحتراق الكامل ........ واحد من المادة .

         أ مول                ب جرام                      
   ج مللى جرام             د كتلة

 50   استخرج المعادله الغير مناسبة ، مع التعليل :

2NO)g(     +     O2)g(     →     2NO2)g(                                                                         ΔH = − 114.2 kJ    أ 
2SO2)g(     +     O2)g(     →     2SO3)g(                                                                                ΔH = − 196 kJ  ب    
C6H12O6)s(  +     6O2)g(     →       6CO2)g(  +  6H2O)g(                                   ΔH = − 2548 kJ  ج        

        H2)g(     +      ½O2)g( →    H2O)g(                                                                               ΔH = − 241.8 kJ  د
 51 استخرج المعادله الغير مناسبة ، مع التعليل :                 

   s(  +  O2)g(   →   CO2)g(C   ب    )NO)g(  +  ½ O2)g(   →   NO2)g  أ
 g(  +½O2)g( → SO3)g(SO2   د    )CO)g(  +  ½O2)g(   →   CO2)g   ج

  . األولية  لعناصرها  الحرارى  المحتوى   ............ الحرارى  محتواها  يكون  حراريا  الثابتة  المركبات    52 

يساوى   أ  أقل من         ب
  ج  أكبر من       د أكبر من أو يساوى

 ………….KJ / mol 53 حرارة تكوين مول واحد من فلوريد الهيدروجين طبقا للتفاعل التالى تساوى 

H2)g( + F2)g(     2HF)g(     H = - 534.7 KJ/mol
 - 534.7 1069.4 -        ب   أ
 -178.2   ج 267.35 -           د

 54  تتساوى قيمة التغير ىف المحتوى الحرارى للتفاعل مع حرارة االحتراق عندما ................

تكون المادة المحترقة 1 مول   أ تكون المادة المحترقة 1 جرام     ب
أ و جـ معا   ج تنتج المادة المحترقة طاقة مقدارها KJ 1    د

 55  يسير التفاعل ىف اتجاه المركب .............                       

  أ األقل ثباتا         ب الماص للحرارة
  ج األكثر ثباتا       د األكبر ىف المحتوى الحرارى
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 56 إذا كانت حرارة تكوين  HCl تساوى KJ/mol 92.3-  وحرارة تكوين  HI تساوى KJ/mol 25.9+  فإن....

  أ  HCl أقل ثباتا      ب HI محتواه الحرارى كبير
  ج HCl يسهل تفككه بالحرارة     د أ و ب معا 

 57 تحترق المركبا العضوية مثل الجلوكوز وتعطى  .............                        

  أ CO2 فقط        ب H2O  فقط
  ج طاقة حرارية فقط      د جميع ما سبق 

 58 المركبات الثابتة حراريا يكون محتواها الحرارى ............ المحتوى الحرارى لعناصرها األولية .

  أ  أقل من         ب يساوى
  ج أكبر من         د أكبر من أو يساوى

 ………….KJ / mol 59 حرارة تكوين مول واحد من فلوريد الهيدروجين طبقا للتفاعل التالى تساوى 

H2)g( + F2)g(    2HF)g(       H = - 534.7 KJ/mol
1069.4 -        ب 534.7 -    أ
  ج  267.35 -           د  178.2- 

 60  تتساوى قيمة التغير ىف المحتوى الحرارى للتفاعل مع حرارة االحتراق عندما ................

تكون المادة المحترقة 1 مول               أ تكون المادة المحترقة 1 جرام     ب
  ج تنتج المادة المحترقة طاقة مقدارها KJ 1     د أ و جـ معا

 61 يسير التفاعل ىف اتجاه المركب .............                       

  أ األقل ثباتا         ب الماص للحرارة
  ج األكثر ثباتا                                  د األكبر ىف المحتوى الحرارى

 61 اذا كانت حرارة تكوين  HCl تساوى KJ/mol 92.3-  وحرارة تكوين  HI تساوى KJ/mol 25.9+  فإن....

  أ  HCl أقل ثباتا      ب HI محتواه الحرارى كبير
  ج HCl يسهل تفككه بالحرارة     د أ و ب معا 

 62  تحترق المركبا العضوية مثل الجلوكوز وتعطى  .............                        

  أ CO2 فقط        ب H2O  فقط
  ج طاقة حرارية فقط      د جميع ما سبق 

  . األولية  لعناصرها  الحرارى  المحتوى   ............ الحرارى  محتواها  يكون  حراريا  الثابتة  المركبات   63 

  أ  أقل من         ب يساوى
  ج  أكبر من         د أكبر من أو يساوى

 ………….KJ / mol 64  حرارة تكوين مول واحد من فلوريد الهيدروجين طبقا للتفاعل التالى تساوى 

H2)g( + F2)g(    2HF)g(   H = - 534.7 KJ/mol
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 - 534.7   أ 1069.4 -       ب
  ج 267.35 -           د  178.2- 

 65   تتساوى قيمة التغير ىف المحتوى الحرارى للتفاعل مع حرارة االحتراق عندما ................

تكون المادة المحترقة 1 مول   ي ي ي تكون المادة المحترقة 1 جرام     ك ك ك
تنتج المادة المحترقة طاقة مقدارها KJ 1    م م م أ و جـ معا                ل ل ل

 66  يسير التفاعل ىف اتجاه المركب .............                       

  أ األقل ثباتا             ب الماص للحرارة
  ج األكثر ثباتا                                        د األكبر ىف المحتوى الحرارى

 67 اذا كانت حرارة تكوين  HCl تساوى KJ/mol 92.3-  وحرارة تكوين  HI تساوى KJ/mol 25.9+  فإن...........

  أ  HCl أقل ثباتا                    ب HI محتواه الحرارى كبير
  ج HCl يسهل تفككه بالحرارة     د أ و ب معا 

 68  تحترق المركبا العضوية مثل الجلوكوز وتعطى  .............                        

  أ CO2 فقط        ب H2O  فقط
  ج طاقة حرارية فقط      د جميع ما سبق 

 69  المركبات الثابته حراريا يكون محتواها الحراري .........المحتوي الحراري لعناصرها األولية 

يساوي  أقل من    ج أكبر من .    ب   أ
  HI تكوين  92.3 -  وحرارة   k j /mol تساوي  HCl الهيدروكلوريك   حمض  تكوين  حرارة  كانت  إذا    70 

تساويk j /mol   92.3+ فإن ..............
  أ  HCl أقل ثباتا .      ب  Hi محتواه الحراري كبير .

  ج  HClيسهل تفككه بالحرارة     د  أ و ب معا .
 71 ............درجة الثبات الحراري للمركب بزيادة محتواه الحراري .

  أ  تزداد        ب   تقل 
  ج  ال تتأثر .       د  تنعدم .

 72  تتساوى قيمة التغير ىف المحتوى الحرارى للتفاعل مع حرارة االحتراق القياسية عندما ........

  أ عند احتراق  1 مول من المادة ىف الظروف القياسية
  ب عند احتراق نصف مول من المادة ىف الظروف القياسية

  ج عند احتراق  2 مول من المادة ىف الظروف القياسية
 73  يف التفاعل ..........يكون التغير يف المحتوي الحراري مساويا لحرارة التكوين القياسية .

2Ca +O2       2CaO  2   بC+ O2           2CO2   أ  
 Mg 3N2    3Mg + N2   ج  C2H2+H2     C2H4     د
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...............k j 120منه تساوي g 393.5-فإن حرارة أحتراق k j/mol 74 إذا كانت حرارة أحتراق الجرافيت 

  أ  3935-      ب  393.5-
  ج  39.35-      د  3.935-

 75  المركبات غير الثابتة تتميز بان لها ما يلي .........

  أ قيمة حرارة تكوينها موجبة .
  ب  قيمة حرارة تكوينها سالبة

  ج محتواها الحراري أقل من المحتوي الحراري لمكوناتها .
  د يصعب تحللها لعناصرها األولية

 3  في ضوء  المركبات الموضحة بالجدول التالي  أجب عن  األتي : 

 1  يعتبر مركب ...........أكثرثباتا تجاه التحلل الحراري .

NO أ  
NO2 ب  

N2O NO N2ON2O4المركب

حرارة 

التكوين 
8290.2533.189.16                 N2O ج  

N2O4 د  

 2  ترتب هذ المركبات تنازليا من حيث ثباتها الحراري كالتالي ............

 NO <N2O <NO2<N2O4 ب    N2O4 <NO<N2O<NO2 أ  
NO2 <N2O <NO<N2O4 د    N2O  <NO2 <N2O4 <NO ج  

 3 حرارة التكوين القياسيةألي عنصر يف الظروف القياسية تكون ............الواحد الصحيح 

  أ اكبر من .       ب أقل من الواحد 
  ج مساوية.       د ال توجد إجابة صحيحة .

 4 من التفاعل الحراري المقابل : 

   N2+H2           2NH3            H =  -92  K J
  أ احسب حرارة تكوين النشادر.   

  ب  احسب حرارة تكوين g 30  من النشادر .
  ج  ارسم مخطط الطاقة لهذا التفاعل .
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 5  من المركبات االتية ىف الجدول  :

HFHClHBrHIالمركب

∆Hf
)k.j/mol (

-  271-   92-    36+  26

المركب  .........................  اكثرها ثباتا تجاه التحلل الحرارى  .
)  HCl  /   HF  /   HI   /  HBr(       

 6  حرارة االحتراق  حرارة ......................................

  أ حرارة منطلقة       ب حرارة ممتصة 
  ج منطلقة وممتصة معا       د ال توجد اجابة صحيحة   

 7  ىف التفاعل األتى

       H2S)g(  +  4F2)g(           2HF)g(  +  SF6
إذا علمت أن حرارات التكوين كما يلي 

H2S = -21 KJ/mol - HF = -273 KJ/mol   -  SF6 = -1220 KJ/mol
فان حرارة تكوين الفلور = ...............  )273-  /21-   /  0   /  1745-  (

 8  اذا كانت حرارة احتراق 4.4 جم من البروبان kJ/mol 232.37 لذلك تكون

)C3H8 ,C=12 ,H =1( )23237- 2323.7 44-  440(       
 9 الطاقة المنطلقة من المعادلة االتية تعبر عن حرارة تكوين ثاين اكسيدالكربون

2CO)g( + O2)g(           2CO2 )g(
C)S( + O2)g(                  CO2)g(
C3H8)g( + 5O2)g(        3CO2)g( + 4H2O)g(
C4H10)g( + 13/2O2)g(       4CO2)g( + 5H2O)g(

 10 حرارة التكوين تكون .........

)منطلقة – ممتصة – منطلقة أو ممتصة – التوجد اجابة صحيحة(      
 11  المركب )X( حرارة تكوينه -70 ك.جول يكون أكثر ثباتا من المركب الذى تكون حرارة تكوينه = ..... ك.جول

)90-/ 80-/100/ 100-(      
 12  اذا لزم امتصاص طاقة أثناء تكون المركب  من عناصره االولية  هذا يعنى ان هذا المركب .....

  أ له محتوى حرارى كبير     ب  يقاوم االنحال الحرارى
  ج حرارة تكوينه سالبه         د تميل الى االنحال التلقائى الى عناصرها االولية ىف درجة حرارة الغرفة
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 13  اذا كان المركب ذو محتوى حرارى صغير فهذا يعني ان .....

  أ حرارة تكوينه موجبة        ب  تفاعل تكوينه من عناصره االولية ماصا للحرارة
  ج  يقاوم االنحال الحرارى الى عناصره االولية ىف درجة حرارة الغرفة

  د  اقل ثباتا واستقرارا عند درجة حرارة الغرفة
 14  يعتبر قانون هس هو  ......................................

  أ  المجموع الجبرى المتغير للحرارة    ب  المجموع الجبرى الثابت للضغط
  ج  المجموع الجبرى الثابت للحجم    د المجموع الجبرى الثابت للحرارة

 15 حرارة تكوين المركب .......... المحتوى الحرارى له   )أكبر – أقل – يساوى (

) الزئبق – الماء – الكحول (  16 الحرارة النوعية للمحاليل المخففة تساوى الحرارة النوعية   

 17 كلما ازدادت الطاقة المنطلقة اثناء تكوين المركب كلما ............ ثبات المركب الكيميائي

)أكبر – أقل – يساوى ( 
)أكبر – أقل – يساوى (  18  يف الذوبان الطارد للحرارة تكون طاقة الشبكة البللورية .......... طاقة االماهة  

 19 عملية التخفيف يصاحبها      ) انطاق طاقة  فقط – امتصاص طاقة فقط – انطاق اوامتصاص – ثبات حرارى (

 20 المجموع الجبرى لطاقة الشبكة البللورية وطاقة االماهة 

) حرارة الذوبان –حرارة التخفيف – حرارة الذوبان الموالرية (       
 21  ذوبان تكون فيه طاقة االماهة أكبر من الطاقة الممتصة لفصل جزيئات كامن المذيب والمذاب

)ذوبان طارد للحراره – ذوبان ماص للحرارة (



5
الباب الكيمياء النووية

5
الصف األول الثانويالباب

الفصل الدراسي الثاني74الصف األول الثانــوي

تقويم الفصل األول )نواة الذرة والجسيمات األولية(

 1 اختر اإلجابة الصحيحة من بين اإلجابات المعطاة:

 1  اكتشف العالم...............................أن النواة تحتوي على بروتونات.

  أ  بور   ب  أينشتين   ج  شاويك    د  رذرفورد
 2  تتركز كتلة الذرة يف....................

  أ  النواة   ب  البروتونات   ج  النيوترونات   د اإللكترونات
 3 تتفق نظائر العنصر الواحد يف جميع ما يلي ما عدا............

  أ  الخواص الكيميائية  ب  العدد الذري  ج عدد النيوترونات   د عدد البروتونات
 4 ال تحتوي نواة.......................زعلى نيوترونات

  أ  الكربون   ب  البروتيوم   ج الترتيوم    د  النيتروجين
................ g والتي تساوي amu 5  تقدر كتل ذرات النظائر بوحدة الكتل الذرية 

931 x 106  1.489  ج   931    د x 10-10  1.545  ب x 10-24  أ  
 6  إذا كان الفرق بين مجموع كتل النيوكليونات الُحرة والنيوكليونات المترابطة يف نواة ذرة الحديد 5626Fe هو 

(u 0.5) فإن طاقة الترابط النووي لنواة ذرة الحديد تساوي..........
465.5 J 465.5    د MeV  0.5   ج MeV  0.5   ب J  أ  

 7  إذا كانت طاقة الترابط النووي لنواة ذرة الهيليوم (42He) تساوي MeV 28 فإن طاقة الترابط النووي لكل 

.................MeV نيوكليون فإنها تساوي
  أ 7    ب 14    ج  56    د  112

 8  الشكل المقابل يمثل.............

  أ  بروتون   ب  نيوترون   ج  إلكترون    د  ميزون
 9  عندما يتحول البروتون إلى نيوترون ينطلق.................

(δ(  د    (β-)  ج   (β+)  ب   (α)  أ  
 10 عندما يتحول النيوترون إلى بروتون ينطلق...............

(δ(  د    (β-)  ج   (β+)  ب   (α)  أ  
 11 النيوكليونات اسم يطلق على..............

  أ  البروتونات ودقائق ألفا    ب  دقائق ألفا ودقائق بيتا
  ج  دقائق بيتا والنيوترونات    د النيوترونات والبروتونات

 12 رقم الشحنة (Q) لكوارك من النوع (u) يساوي...........

د( (1-)    (+   2  
3

ج( (    )-   1  
3

  أ  (0)   ب  ) 
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 2  اكتب المصطلح العلمي الدال علة العبارات اآلتية:

 1  جسيمات سالبة الشحنة تدور حول نواة الذرة.

 2  جسيمات سالبة الشحنة توجد داخل نواة الذرة.

 3  جسيم يتكون عندما يتحول أحد البروتونات الزائدة إلى نيوترون.

 4  جسيم تحمل شحنة موجبة توجد داخل نواة الذرة كتلتها تعادل 1800 مرة كتلة اإلألكترون.

 5  جسيمات متعادلة الشحنة توجد داخل نواة الذرة.

 6  عدد البروتونات الموجبة الموجودة داخل النواة.

 7  مجموع أعداد البروتونات والنيترونات داخل نواة ذرة العنصر.

 8  ذرات العنصر الواحد التي تتفق يف عددها الذري وتختلف يف عددها الكتلي.

 9  نظير عنصر ال تحتوي نواته على نيوترونات.

 10 قوى تعمل على ترابط النيوكليونات داخل نواة الذرة.

 11 كمية الطاقة المكافئة لمقدار النقص يف كتلة مكونات النواة.

 12 العنصر الذي تبقى نواة ذرته ثابتة على مر الزمن.

 13 العنصر الذي تنحل نواة ذرته مع الزمن نتيجة حدوث نشاط إشعاعي.

 3  علل لما يأتي:

 1  تتركز كتلة الذرة يف نواة.

 2  الذرة متعادلة كهربيا.

 3  تتفق نظائر العنصر الواحد يف الخواص الكيميائية.

 4  تساوي العدد الذري مع العدد الكتلي لنواة البروتيوم.

 5  ال تقدر كتلة ذرات النظائر بوحدة الكيلو جرام.

 6  تماسك نواة ذرة العنصر رغم وجود قوى تنافر داخلها.

 7  الكتلة الفعلية لنواة أي ذرة أقل من مجموع كتلة مكوناتها.

 8  تعتبر طاقة الترابط النووي لكل نيوكلون مقياسا مناسبا لدى االستقرار النووي.

 9  أنوية ذرات العناصر التي تقع على يسار حزام االستقرار غير مستقرة.

 10 أنوية ذرات العناصر التي تقع على يمين حزام االستقرار غير مستقرة.

 11  أنوية ذرات العناصر التي تقع على أعلى حزتام االستقرار تفقد دقيقة ألفا.

 12 يحمل البروتون شحنة كهربية موجبة، بينما يحمل النيوترون شحنة كهربية متعادلة.
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 4  ما الدور الذي يقوم به كل من العلماء اآلتي أسماؤهم:

 5 موري ڇيلمان  4  أينشتين    3 شاويك    2  بور   1 رذرفورد 

 5 ما النتائج المترتبة على كل من:

 1 زيادة عدد النيوترونات يف نواة ذرة عنصر ُمشع عن حد االستقرار.

 2  احتواء نواة ذرة عنصر ما على عدد من البروتونات أكبر من حد االستقرار.

 3 زيادة عدد النيوكلونات يف نواة ذرة عنصر ُمشع عن حد االستقرار.

 4  خروج إلكترون من ذرة العنصر.

 5  خروج إلكترون من نواة عنصر ُمشع.

 6  أجب عن المسائل التالية:

                                                (MeV) من مادة إلى طاقة مقدرة بالجول، وبوحدة (5 g) 1 احسب كمية الطاقة الناتجة من تحول 

(4.5 x 1014J, 2.8 x 1027 MeV)

 2  احسب كمية الطاقة الناتجة من تحول (x 10-24 g 1.66) من مادة ما مقدرة بوحدات 

(1.494 x 10-10 J   , 931 MeV)                   MeV  أ  الجول    ب 

وبوحدة   MeV بوحدة  مقدرة   (215) الباتين  من   u0.00234 تحول  عند  المنطلقة  الطاقة  كمية  احسب   3 

(2.179 MeV , 3.495 x 10-13 J) الجول     

                                                              10 MeV 4 استخدم معادلة أينشتين يف حساب الكتلة بالكيلو جرام الازم تحولها إلى طاقة مقدارها 

(3.39 x 10-28 Kg)

10 g الناتجة عن تحول %50 من مادة ُمشعة كتلتها Me V 5  احسب كمية الطاقة بوحدة 

(2.8 x 1027 MeV)

u (2 2.014102  ، وكتلة البروتون u1.00728 وكتلة التيوترون 
1H) 6  إذا علمت أن الكتلة الفعلية للديوتيريوم 

MeV 1.00866 ، احسب طاقة ترابط الديوتيريوم بوحدة u
(1.71 MeV)
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 1.00866 u42.958767 = 43) علما بأن كتلة النيوترون النظرية
20Ca) 7  احسب طاقة ترابط النيوترون يف النواة 

(7.923741 MeV)        الكتلة الفعلية Mx(
42

20Ca) =  41.958618 u  ،الكتلة الفعلية Mx(
43

20Ca) = u

4) علما بأن:
2He) 8  احسب طاقة الترابط النووي لكل نيوكليون يف نواة ذرة الهيليوم 

                                                          1.00866u 1.00728 وكتلة النيوترون u 4.00151 وكتلة كل من البروتونu الكتلة الفعلية لها
(7.0686 MeV)

17) علما بأن:
8O) 16) أم نواة األكسجين

8O) 9  أيهما أكثر استقرارًا نواة ذرة األكسجين 

Mx (178O) = 16.999139 u Mx (168O) = 15.994915 u                        
mn = 1.00866 u                            mp = 1.00728 u
(168O) = 7.7 MeV , 178O = 7.5 MeV)

 90.8656 MeV 23) إذا علمت أن طاقة الترابط النووي لها
11Na) 10 احسب الكتلة الفعلية لنواة ذرة الصوديوم 

      mn = 1.00866 u    , mp = 1.00728 u :علما بـأن ،
(23.0864 u)

الكتلة   ،90.8656 MeV لها  الترابط  طاقة  أن  علمت  إذا  النيتروجين  نظائر  أحد  لنواة  النظرية  الكتلة  احسب   11 

13.0057 u                                                                                  (13.1033 u) الفعلية للنواة
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تقويم الفصل الثانى )النشاط اإلشعاعي لتفاعالت النووية(

 1  اكتب المصطلح العلمي الدال على العبارات اآلتية:

 1  تفاعات تتضمن تغير يف تركيب أنوية ذرات العناصر المتفاعلة وتحويلها إلى أنوية ذرات عناصر جديدة.

 2  تفاعات تتم عن طريق إلكترونات مستوى الطاقة الخارجي للذرات.

 3  جسيمات موجبة الشحنة تشبه يف تركيبها أنوية ذرات الهيليوم.

 4  جسيمات تحمل صفات اإللكترون من حيث الكتلة والشحنة والسرعة.

 5  موجات كهرومغناطيسية ال يؤدي انبعاثها من أنوية العناصر الُمشعة إلى حدوث تغير يف أعدادها الكتلية أو الذرية.

 6  تفاعل انشطار نووي يستمر تلقائيا بمجرد بدئه.

 7  حجم كمية اليورانيوم 235 التي تتضمن استمرار التفاعل الُمتسلسل يف الُمفاعل النووي االنشطاري.

 2  علل لما يأتي:

 1  تعتبر أي معادلة نووية موزونة.

4
2He 2  اختاف دقيقة ألفاعن ذرة الهيليوم رغم أن رمز كل منهما 

 3  حدوث تحول عنصري عند خروج دقيقة ألفا من نواة ذرة عنصر ُمشع.

 4  عند خروج جسيم ألفا من نواة ذرة عنصر ُمشع يقل العدد الذري بمقدار 2 والعدد الكتلي بمقدار 4.

 5  ُيطلق على دقيقة بيتا اسم إلكترون النواة.

0
-1e 6  يرمز لدقيقة بيتا بالرمز 

 7 حدوث تحول عنصري عند خروج جسيم بيتا من نواة ذرة عنصر ُمشع.

 8  عند خروج جسيم بيتا من نواة ذرة عنصر جديد عدده الذري أكبر بمقدار 1 يف حين ال يتغير عدده الكتلي.

 9 عدم حدوث تحول عنصري عند انبعاث إشعاع جاما من نواة ذرة عنصر ُمشع.

 10 كبر طاقة فوتونات أشعة جاما.

 11 أشعة جاما ال تتأثر بالمجالين الكهربي والمغناطيسي.

 12  اختاف كتلة المتبقي من كتلتين متساويتين من عنصرين ُمشعين ُمختلفين بعد مرور نفس الفترة الزمنية.

 13 تنحل النواة الُمركبة سريعا بعد تكوينها.

 14 ُيعتبر النيوترون من أفضل القذائف النووية.

 15 ُيستخدم يف الُمفاعل النووي كمية من اليورانيوم تساوي الحجم الحرج.

 16 ال ُيستخدم يف الُمفاعات اإلنشطارية كمية من اليورانيوم أكبر بكثير من الحجم الحرج.

 17 يستمر التفاعل الُمتسلسل تلقائيا بمجرد بدئه.

 18 تتزايد الطاقة الناتجة عن التفاعل اإلنشاطري الُمتسلسل لليورانيوم 235 باستمرار التفاعل.
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 19 يمكن التحكم يف التفاعل النووي الُمتسلسل يف الُمفاعل اإلنشطاري.

 20 توقف التفاعل النووي عند إنزال قضبان الكادميوم فيه كليا.

 21  تسمية اإلشعاعات المؤينة بهذا االسم.

 22  تسمية االشعاعات غير المؤينة بهذا االسم.

6 m 23 يجب أال تقل المسافة بين المساكن وأبراج تقوية المحمول عن 

 3 اختر اإلجابة الصحيحة من بين اإلجابات المعطاة:

 1 اكتشف العالم.....................زظاهرة النشاط اإلشعاعي.

  أ   هنري بيكريل   ب   أينشتين    ج   رذرفورد  د   بور
 2  يعبر الرمز 2He4 عن..............

  أ   جسيم بيتا    ب   نيوترون    ج  جسيم ألفا  د   بروتون
 3 أي العبارات التالية ال تنطبق على جسيمات ألفا؟ ........

  أ   عبارة عن أنوية هيليوم      ب  أكثر قدرة على تأين الهواء
  ج   أكثر قدرة على النفاذ يف الهواء     د   تتأثر بالمجال المغناطيسي

 4 عندما يفقد عنصر ُمشع جسيم ألفا.................

                أ   يقل العدد الذري                                                                            ب   يقل العدد الكتلي
  ج  يزداد العدد الذري       د  يزداد العدد الكتلي

 5 المعادلة........................تمثل إشعاع نواة العنصر BAX لدقيقة ألفا.

  BAX     B-4
A-2Y + 4

2He   ب             B
AX     B+4

A+2Y + 4
2He   أ 

B
AX     B-2

A-4Y + 4
2He   د   BAX    A-4

B-2Y + 4
2He   ج 

 6 يرمز للنواة الناتجة عن انحال نواة ذرة العنصر AZX بإنبعاث دقيقة ألفا، ثم دقيقة بيتا بالرمز.......

A-4
ZX   د  A-1

Z-4Y   ج     A-4
Z-1Y   ب   A-4

Z-2Y   أ  
216 نتيجة انطاق عدد من جسيمات ألفا تساوي....

84Po 228 متحوالً إلى البولونيوم
90Th 7 ينحل الثوريوم 

  أ   2    ب   3      ج   4   د   5
80 فإن نواة ذرة 

206Y نواة ذرة عنصر ُمشع فقدت (5) جسيمات ألفا على التوالي فتحولت إلى نواة العنصر X 8 

العنصر األصلي X هي...........
226

94X   226  د
86X   216     ج

82X   226   ب
90X   أ  

 9 أي الصفات التالية تنطبق على أشعة جاما؟ ..............

  أ   لها شحنة موجبة       ب   لها شحنة سالبة
  ج  عبارة عن إلكترونات      د   عبارة عن أمواج كهرومغناطيسية
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 10 أي الجسيمات التالية أقل من حيث الكتلة؟..............

  أ   البروتون   ب جسيم ألفا   ج  النيترون   د  جسيم بيتا
.........min 12 فإن عمر النصف لهذا العنصر يساوي min 11 عينة نقية من عنصر ُمشع تنحل %75 من أنويته بعد مرور 

  أ  3    ب  4    ج 6    د  9
 12 عينة من عنصر ُمشع تحتوي على 4.8x1012 وعمر النصف لهذا العنصر years 2 فإن عدد أنوية ذرات العنصر 

التي أنحلت بعد years 8 تساوي.........
4.5x1012  3.6  دx1012  4.2   جx1012 0.3  ب x 1012  أ  

 13 كل مما يأتي يستخدم كقذيفة عدا.......................

  أ  البروتون   ب جسيم ألفا   ج  النيوترون   د  جسيم بيتا
 14 يستخدم جهازي فان دي جراف والسيكلترون يف زيادة ................ القذيفة.

  أ  شحنة   ب  طاقة حركة   ج  كتلة   د  كل ما سبق
 15 ينسب أول تفاعل تحول نووي للعناصر إلى العالم.........

  أ  رزرفورد   ب  بيكريل   ج  بور   د  شادويك
 16 عند قذف نواة عنصر الماغنسيوم 26 بديوتيرون يتكون نظير...............

  أ  الماغنسيوم 24  ب  السيليكون 28  ج  الصوديوم 24  د  األلومنيوم 26
 17  يمكن الحصول على جسيم ألفا عند قذف نواة..............بنيوترون.

  أ  الماغنسيوم 26  ب  النيتروجين 14  ج  األلومنيوم 27  د  الليثيوم 6
.............. x 42 تمثلHe + 9

4Be      12
6C + x    :  18 يف التفاعل النووي 

e-  د    n  ج    P  ب    x  أ  
 19 تستخدم قضبان من.................للتحكم يف معدل التفاعل االنشطاري المتسلسل.

  أ  الراديوم   ب الثوريوم   ج  الكادميوم   د البريليوم

 4  ماذا يحدث عند »مع كتابة المعادالت كلما أمكن«:

220 معطيا دقيقة ألفا.
88Ra 1 انحال الراديوم 

.228
92U 2 انبعاث جسيم ألفا من نواة ذرة اليورانيوم 

.228
92U 3 انبعاث جسيم ألفا من نواة ذرة اليورانيوم 

.14
6C 4 فقد جسيم بيتا من نواة ذرة الكربون 

 5  انبعاث إشعاع جاما من نواة ذرة عنصر ُمشع.

 6 سقوط جسيمات ألفا وبيتا على ورقة كراسة.

 7  ترك عينة من عنصر ُمشع كتلتها g 50 لفترة زمنية تساوي فترة عمر النصف.
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 5 ما النتائج المترتبة على كل من:

 1 استخدام كمية من اليورانيوم يعرف مقدارها بالحجم الحرج يف المفاعل النووي.

 2 انزال قضبان الكادميوم بين قضبان الوقود النووي يف الُمفاعل جزئيا.

 3  زيادة عدد قضبان الكادميوم الُمستخدمة يف الُمفاعل النووي.

 4 سقوط إشعاع مؤين على الخلية الحية.

 5 تعريض بذور النباتات لجرعات محددة من أشعة جاما.

 6 امتصاص خايا الجسم ألشعة الراديو الصادرة من الهواتف المحمولة.

 6 قارن بين كل من:

 1 أشعة ألفا وبيتا وجاما.

 2 قانون حفظ الشحنة وقانون حفظ المادة “الكتلة”.

 3 االنشطار النووي واالندماج النووي.

 4 التفاعات الكيميائية والتفاعات النووية.

 5 اإلشعاعات المؤينة واإلشعاعات غير المؤينة.

 7  اذكر استخدام كل مما يأتي:

 1 أجهزة المعجات النووية “جهاز فان دي جراف – جهاز السيكلترون”.

 3 قضبان الكادميوم يف الُمفاعل االنشطاري.  2 المفاعل النووي االنشطاري.   

 5 النظائر الُمشعة يف مجال الطب.  4 التفاعات النووية االندماجية.   

 6 النظائر الُمشعة يف مجال الصناعة.

 7 النظائر الُمشعة يف مجال الزراعة.

 8 النظائر الُمشعة يف مجال البحوث العلمية.

 8 مسائل متنوعة:

238 فقد 2 دقيقة ألفا، ثم 4 دقيقة بيتا، احسب العدد الذري والعدد الكتلي للعنصر الناتج، وما عاقة 
92U 1 عنصر 

)A=230 , Z=99( .نواة العنصر الناتج بنواة العنصر األصلي

من  سلسلة  بعد  الُمستقر   206
80X عنصر  إلى  يتحول  الذي  الُمشع  للعنصر  الكتلي  والعدد  الذري  العدد  هو  ما   2 

(A= 226 , Z= 86) النشاطات اإلشعاعية الطبيعية يفقد فيها 5 جسيمات ألفا و 4 جسيمات بيتا. 

   216
84Po 228 إلى نظير البولونيوم

90Th 3  احسب عدد جسيمات ألفا المنبعثة أثناء الثوريوم 
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حساب عمر النصف:
                                                                     100 days 1 بعد مرور g 32 إذا علمت أنه يتبقى منهg 4 احسب عمر النصف لعنصر ُمشع كتلته 

(20 days)

 5 حفظت مادة ُمشعة كتلتها g 12 يف مكان آمن وبعد days 50 وجد أن الكتلتة الُمتبقية منها g 0.75 ، احسب 

(12.5 days)                                                                                                                  .عمر النصف لهذه المادة الُمشعة

 6 عند وضع عنصر ُمشع أمام عداد جيجر كانت قراءته 2400 تحلل/ دقيقة، وبعد مرور days 15 صارت قراءته 

(5 days)                                                                                                   .300 تحلل/ دقيقة، احسب فترة عمر النصف
 7 تبقى % 12.5 من مادة مشعة بعد مرور years 24 عليها، احسب عمر النصف لهذه المادة الُمشعة.

(8 years)                

حساب الزمن الكلي للتحلل:
 8  الشكل الُمقابل يمثل العاقة بين كتلة العنصر والزمن الذي يستغرقه حتى يتحول إلى عنصر ُمستقر وكانت كتلة 

t1 , t2(20 min , 40 min) 20 فما قيمة كل من min 20 وفترة عمر النصف له g عنصر ُمشع يف البداية

(7.64 days) 3.82 days 9 احسب الزمن الازم لتحلل %75 من عينة من الرادون علما بأن فترة عمر النصف لها 

احسب كتل المواد الُمشعة:
(12.5%)  .33 days 11 احسب ما تبقى منه بعد days 10 عنصر ُمشع فترة عمر النصف له 

 11  كم يتبقى من g 2 من عنصر ُمشع فترة عمر النصف له sec 20 بعد مرور min 2؟

(0.03125 g)

 12 كم ذرة تتبقى من mol 1 من عنصر الثوريوم 234 الُمشع بعد مرور days 72.3؟علما بأن فترة عمر النصف 

(7.525 x 1022 atom)               .24.1 days له

 13  الشكل المقابل يمثل العاقة بين كتلة العنصر والزمن الذي 

      يستغرقه حتى يتحول إلي عنصر مستقر وكانت كتلة عنصر 
                 20 min 20 وفترة عمر النصف له g مشع يف البداية      

      فما قيمة كل من t1  ، t2  ؟ 
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أسئلة على النظام الحديث

 1 عدد الكواركات ىف نظير الترتيوم هو .................. كوارك 

  أ  5     ب 9     ج  8     د  7

 2  عنصر مشع فترة عمر نصفه 30 يوم يتبقى منه 25 % بعد ................... يوم 

  أ  30    ب      ج  90 يوم    د  120 يوم 

 3  يمكم رسم العاقة المعبرة عدد قضبان التحكم من الكادميوم مع متوسط امتصاص النيوترونات بالشكل .......

 4 عدد الكواركات ىف نظير الترتيوم هو .................. كوارك 

  أ 5    ب  9    ج       د  7

 5 عنصر مشع فترة عمر نصفه 30 يوم يتبقى منه 25 % بعد ................... يوم 

  أ  30    ب  60    ج 90 يوم                      د  120 يوم 

 6 يمكن رسم العاقة المعبرة عدد قضبان التحكم من الكادميوم مع متوسط امتصاص النيوترونات بالشكل ..........

 

    د   

 

  ج     

 

        ب    

 

 أ   
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A
Z X      A Z-1 Y +M    7 ادرس المعادلة النووية التالية ثم اجب 

- الجسم M عبارة عن :  أ  الفا       ب   بيتا   
  ج   جاما             د   بوزيترون

- التفاعل السابق عبارة عن  
  أ  تحول صناعى        ب   تحول طبيعى 
  ج   انشطار نووى          د   اندماج نووى

- العنصر  X موقعه من حزام االستقرار  
  أ   اعلى حزام االستقرار        ب   يمين حزام االستقرار
    ج   يسار حزام االستقرار         د   على حزام االستقرار

- سبب تحول نواة العنصر :
  أ   زيادة عدد النيترونات       ب زيادة عدد البرتونات

  ج   زيادة النيوكلونات        د   ا و ب
 8 يمكن رسم العاقة المعبرة طاقة الترابط النووى لكل نيوكلون والعدد الكتلى  بالشكل ..........

 

       د  

 

   ج   

 

      ب   

 

ا أ    

 9 عدد الكواراكات العلوية ىف نظير االكسجين 17 ............ من عدد الكواراكات السفلية ىف نفس النظير

  أ   اكبر من           ب  مساوية            
  ج  ـ اصغر من         د   ال توجد اجابة صحيحة

 10  جسيم مشحون بشحنه مخالفه لشحنه االلكترون ولكن له نفس الخواص ..........

  أ   النيوترون         ب   البروتون
  ج   البوزيترون        د  جميع ما سبق

 11 تستخدم المعجات النوويه لتسريع القذائف

  أ  الموجبه         ب  المتعادله
  ج   المشحونه         د  جميع ماسبق

 12 تميل الذرات الثقيله مثل اليورانيوم الى تفاعات

  أ  االنشطار النووى         ب  الندماج النووى
  ج   التغير الفيزيائى        د   جميع ماسبق
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 13 الجسيم الذى اذا قذف به نوات الذره ينجذب اليها

  ن  جسيم مشحون بشحنه البيتا      س  جسيم مشحون بشحنه النواه
  ع   جسيم مشحون بشحنه الفا      ف  جسيم مشحون بشحنه النيوترون

 14  الجسيم الذى ال يتاثر بشحنه النواه  
  أ   جسيم مشحون بشحنه البيتا     ب   جسيم مشحون بشحنه النواه

  ج   مشحون بشحنه الفا جسيم      د  جسيم مشحون بشحنه النيوترون 
 15 عندما يتحول احد نيكلونات النواه ويزداد عدد الكواركات السفليه يكون قد انطلق جسيم

  أ   بيتا        ب   الفا
  ج  بوزيترون        د   بروتون

 16 تعمل قضبان الكادميوم على 

  أ  امتصاص االلكترونات       ب   زياده عدد االلكترونات
  ج  نقص النيوترونات       د    زياده معدل االنشطار

 17 عدد الكواركات العلويه فى نواه الفا

  أ  4         ب   6
  ج   8         د   10

 18 االشعه االكبر قدره على اختراق االجسام هى

  أ الفا         ب بيتا
  ج جاما

  د جميع ما سبق
 19 كتله..........تعادل 4وحده كتل ذريه تقريبا

  ر   البروتون        ش  الفا
  ت  النيوترون        ث  بيتا

 20 أى من العناصر بالشكل األقل أستقرارًا؟ 

 )5
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 21 الكتلة الذرية لعنصر النحاس 63.6 أياً من األشكال البيانية اآلتية تعبر عن نسبة وجود نظائر النحاس 

فى الطبيعة والكتلة الذرية النسبية لكل منها؟...........

 22 من الشكل : أى العناصر يلزمها فقد جزء من كتلتها للوصول لحالة األستقرار3  - 

 

         (6 
 23 فى الشكل : تمثل العملية3................................

  أ   انبعاث. +B                 ب  تحول بروتون إلى نيوترون
 24 فقد إلكترون نواة موجب 4-تحول نيوكلون غير مشحون إلى نيوكلون مشحون      

النظائر الخفيفة المستقرة، تكون نسبة البروتونات إلى النيوترونات فيها..............
  أ  1 : 5       ب  1: 2
  ج    1 : 1       د  2 : 1

 min 25 فإن عمر النصف لهذا العنصر يساوي................. min 12 عينة نقية من عنصر مشع تنحل %75 من 

أنويته بعد مرور. 
  أ    3        ب   4
  ج    6        د  9
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 26  تتساوى الطاقة الناتجة من عنصريين مختلفيين لتساويهما ىف  ..........

         أ عدد النيوترونات      ب العدد الكتلى
         ج نفس الكثافة        د نفس الكتله 

 26 
56 Fe 27 عدد الكوارك السفلية ىف نيوترون 

         أ  26                                                                ب  56
         ج 60                                                                                                                د   30                                                       

 28 يتحول العنصر الى نظيره عندما يفقد عدد من جسيمات ....... ثم ضعفه........

     أ  بيتا – الفا                                                         ب   الفا – بيتا 
       ج الفا - جاما                                                         د   بيتا - جاما   

 29 فترة عمر النصف للعنصر المشع ........  

        أ  خاصية مميزة للعنصر المشع بغض النظر عن حالته الفزيائيه      
        ب  خاصيه مميزة للعنصر المشع بغص النظر عن حالته الكيميائية 

        ج  خاصية غير مميزة للعنصر المشع بغض النظر عن حالته الفزيائية 
        د   خاصية غير مميزة للعنصر المشع بغض النظر عن حالته الكيميائية 

 30 عند حدوث اندماج نووى تكون كتله ........اكبر من .......

        أ متفاعات - النواتج             ب النواتج - المتفاعات        ج التوجد اجابه صحيحه
 31 أى االشعاعات النووية االتيه مرتبه تصاعديا حسب تأينها للهواء ............

         أ الفا – جاما – بيتا                                                 ب   جاما – بيتا - الفا

         ج الفا – بيتا – جاما     د   بيتا – جاما – الفا 
 32 تستخلص النواة المركبه من طاقتها النها ...........

         أ غير مستقرة ومنخفضة الطاقة     ب غير مستقرة وعالية الطاقة                          

        ج مستقرة وعالية الطاقة   د مستقرة ومنخفضة الطاقة



5
الباب الكيمياء النووية

5
الصف األول الثانويالباب

أ/ معوض العالوي103نوبل في الكيمياء

ـــرة  ـــه اذا علمـــت  ان فت ـــه االصلي ـــوم . فـــأن الكتل ـــه 15 جـــرام بعـــد مـــرور 24 ي  33 عنصـــر مشـــع تفتـــت من

ـــوم  ........   ـــه 6 ي عمـــر النصـــف ل
      أ  4جرام        ب    8جرام 

      ج   12جرام            د  16جرام   
 34 ينتج من االنحالل االشعاعى النهائى لنواة عنصر مشع ...................

   أ  عنصر غير مستقر      ب عنصر عدده الذرى أكبر
   ج عنصر عدده الكتلى أكبر        د عنصر متوسط طاقة الربط لكل نيوكلون له أكبر

 35  الشكل االتى يوضح طريقتين النحالل نظير الرصاص  82Pb212  الى النظير رقم ( 4 ) المستقر

نظير (4 ) نظير (3 ) نظير (2 ) نظير (1 )

2
8
1
4
2Po 2

8
0

2
8Pb 2

8
0
1
8Ti 21

8
2
3Bi

2
8
1
3
2Bi 2

8
0

2
8Pb 2

8
1
4
2Po 20

8
8
1Ti

2
8
0
2
8Pb 2

8
1
4
2Po 20

8
8
1Ti 21

8
2
3Bi

2
8
1
3
2Bi 2

8
0
1
8Ti 2

8
1
4
2Po 2

8
0
2
8Pb

 36 الجدول التالى يوضح نواتى الفضة والبريليوم مع كتلتهما الذرية

  4
9Be(البريليوم(

108
47Ag( الفضة( النواة

9.01219 107.8682 )u( الكتلة الذرية

   أ عرف طاقة الربط النووي.
  ب  اثبت ان نواة الفضة أكثر استقرارا من نواة البريليوم
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ــوم  ــن االلومنيـ ــه مـ ــة عينـ ــدد انويـ ــن عـ ــة بيـ ــح العالقـ ــى يوضـ  37 الشـــكل االتـ

والبـــورون مـــع الزمـــن أدرس الشـــكل ثـــم أجـــب

 
             أ اى العنصريين يستغرق زمنا اقل حتى ينحل؟

             ب  عند أى زمن ينحل ٪ 75 من البورون ؟
             ج  احسب النشاط االشعاعى لالومنيوم

ـــى  ـــة للمتبق ـــبة المئوي ـــا النس ـــوم . م ـــر 3 ي ـــد النظائ ـــف الح ـــر النص  38  اذا كان عم

مـــن المـــادة االصليـــة بعـــد مـــرور 6 يـــوم
  أ ٪ 25                                   ب ٪  30
  ج ٪  50                                  د ٪ 75

 39  الكتلة النظرية تساوى الكتلة الفعلية للنظير...............  

            أ    البروتون             ب  الديوتيرون
            ج   البروتيوم                                  د  الديوتيريوم

 40  ينطلـــق ........... عندمـــا يتحـــول البروتـــون إلـــى نيوتـــرون بينمـــا ينطلـــق ........... 

عندمـــا يتحـــول النيوتـــرون إلـــى بروتـــون .
 δ  / α ب       β- /  β+  أ       
β+ / β- د           α / δ   ج        

 41 نظير مشع ألحد العناصر كتلته االن g 32 وعمر النصف له Sec 20 تكون كتلة 

هذا النظير منذ دقيقة يساوى............ وبعد دقيقة يساوى ................
       أ  8  /  256       ب  128 / 16            

      ج   4 / 64                                                         د  256 / 4
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 42  ادرس الشكل المقابل جيدا ثم أجب عما يلى :      

 
  أ  حدد الرمز المناسب لكل من العنصرين    Ne  ,   17 Cl 10 ؟   

   
  N   صغيرة ؟

Z
  ب  أى العناصر به قيمة  

 ...................    1
1H      0

1n +   +1
0e  :   42 توضح المعادلة 

  أ انبعاث جسيم بيتا      ب  عنصر يقع أعلى حزام االستقرار 
               ج عنصر عدده الذرى أكبر من عدد بروتوناته    د  عنصر به  قيمة    كبيرة 

 6 يمكن أن يصبح مستقر عند ............. .                        
14C 43 العنصر 

  أ  انبعاث بوزيترون      ب  انبعاث دقيقة ألفا
  ج  تحويل أحد بروتوناته الى نيوترن     د  تحويل كوارك سفلى إلى كوارك علوى
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